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Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. (Žl 19)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 9,38-43.45.47-48)
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým
učedníkem. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece
žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže tak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti
nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde
o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo
lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro
tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do
neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez
nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe,
abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde
jejich červ nehyne a oheň nehasne.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Dnes nám církev nabízí k úvaze skutečně akční text. Máme si vylupovat oči a sekat nohy, pokud
nás svádí ke zlému. Každý z nás, kdo uvedený evangelní úryvek už někdy slyšel, samozřejmě
řekne, že tak to Ježíš asi nemyslel. Jak tedy máme tento text použít pro náš normální život?
Nejdříve bychom asi měli pochopit, že naše cesta životem není pohodová procházka (i když to tak
někdy může vypadat), ale boj na život a na smrt. Přitom z kostela víme, že máme následovat
Ježíše. Nechce se nám ale skončit na kříži (jako On) a rádi bychom si to následování zpříjemnili
například zábavou, majetkem, slávou, rozkošemi, apod. Toto chytračení, při kterém plníme Boží
vůli jen tehdy, když není v rozporu s naší vůlí, je nejspolehlivější zárukou naší životní prohry.
Cestu za Ježíšem není možné projet jen tak na půl plynu. Dnešní text nás vybízí k tomu, abychom
na této cestě plynový pedál stlačili až k podlaze a ještě se k tomu intenzivně modlili, aby to stačilo.
A oči máme na to, abychom viděli na cestu. Pak nemusíme mít určitě obavy, že do života
nedojedeme.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 10, 2-16 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ježíš vnímá i drobný skutek lásky, nepatrné gesto dobré vůle, přijímá ho a rozvíjí. Takové je
Ježíšovo milosrdenství. Vždy odpouští, vždycky přijímá. Učitelé Zákona se často vyznačují jedním
typickým postojem: pohoršují se. „Podívejte na ten skandál! Takto nelze žít! Přišli jsme o hodnoty!
Všichni mají dnes právo jít do kostela, i rozvedení, všichni. Kam jsme to dospěli?“. – Je to
pokrytecké pohoršení. (...) Ježíš rozpoznává, že takoví lidé jsou pěkní jenom navenek, a nazývá
je obílenými hroby, v nichž je skryta všelijaká nečistota a špatnost (srov. Mt 23,27). Církev,
putující dějinami, je pronásledována pokrytci, kteří jsou v ní i mimo ni. Ďábel nic nepořídí
s hříšníky, kteří litují, protože se dívají k Bohu a říkají: „Pane, zhřešil jsem, pomoz mi!“. A ďábel je
bezmocný. S pokrytci je však silný. Je silný a používá je, aby deptal a ničil lidi, společnost a
církev. Pokrytectví je trumfem ďábla, protože je lhář. Ukazuje se jako mocný a krásný kníže, ale
zezadu je vrahem.
(Papež František, kázání z Domu sv. Marty, 20.9.2018; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 30.9.2018 – 7.10.2018
▪ Neděle
30.9. Jeroným / sv. Jeroným (26. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 1.10. Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše
▪ Úterý
2.10. Olívie, Oliver / sv. andělé strážní
▪ Středa
3.10. Bohumil / sv. Maxmilián
▪ Čtvrtek
4.10. František / sv. František z Assisi
▪ Pátek
5.10. Eliška / sv. Palmác
▪ Sobota
6.10. Hanuš / sv. Bruno
▪ Neděle
7.10. Justýna / Panna Maria Růžencová (27. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Kněz si povšiml ženy, jež s hlavou v dlaních seděla v prázdném kostele. Byla tam, ještě když po hodině
odcházel. Později se vrátil a nalezl ji na stále stejném místě.
Pomyslel si, že je to nějaká duše plná úzkosti, a proto k ní přistoupil a zeptal se: „Promiňte, ale můžu vám
v něčem pomoci?“
„Ne, díky, otče,“ odpověděla. „Všechnu pomoc, kterou potřebuji, už mám.“
Znovu zabořila hlavu do dlaní, a když duchovní odcházel, letmo zaslechl tato šeptem pronesená slova:
„A teď Pane…, o čem jsme to vlastně mluvili, než nás přerušil?“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve Čt 4.10. zveme na pravidelnou výuku náboženství na faře u sv. Mořice, která probíhá
v následujících časech: od 15 hod. 1.-3. tř., od 16 hod. 4.-5. tř. a 6.-9. tř.. Od 17 hodin se koná
společenství mládeže.
Upozorňujeme na možnost zakoupení kalendářů na rok 2019 v sakristii: menšího za 55 Kč
s katolickými svátky nebo kalendáře farnosti Brno-Lesná za 70 Kč.
V Ne 7.10. od 19 hodin zveme do našeho kostela na kantátu J.B. Foerstera „Svatý Václav“, která
zde zazní v rámci Podzimního festivalu duchovní hudby (http://podzimni-festival.cz/).
Co se děje u dominikánů:
Zveme ke 24-hodinové modlitbě růžence; zahájení v kostele ve čtvrtek 11. 10. v 19 hodin
(po večerní mši sv.), zakončení v pátek 12. 10. večerní mší sv. v 18 hodin. Více
na https://ruzenec24.op.cz/, online rezervace jsou spuštěny od 1. 9. 2018.
AKTUALITY OBECNÉ
V Po 11.10.2018 se na Biskupském nám. 2 (sál v 2.patře) uskuteční úvodní setkání kurzu
Přirozeného plánování rodičovství (PPR). Kurz zahrnuje 4 večery vždy od 18:00. Úvodní setkání
je směřováno pro širší veřejnost. Není potřeba se na kurz předem přihlašovat. Termíny dalších
setkání jsou: 25.10, 8.11. a 22.11. Podrobnější informace naleznete na webové stránce
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/429#ppr nebo e-mailu matlochova@arcibol.cz.
Říjnová „Malá pouť za velké věci“ od olomoucké katedrály k bazilice na Svatém Kopečku,
s úmyslem prosit za víru v rodinách se uskuteční 9.9.2018. Cesta je dlouhá 7 km (2 hod.). Podle
fyzických sil se k pouti můžete připojit před katedrálou v 12:45, cca v 14:25 pod kopcem
v Samotiškách a v 15:00 v bazilice na Svatém Kopečku.
V říjnu je možno strávit 3-4 dny (Čt 18.10. - Ne 21.10.2018) v Komunitě Blahoslavenství
v Dolanech u Olomouce. Pobyt nemá speciální program. Předpokládá se účast na
bohoslužbách, práci a stolování. Během pobytu lze poslouchat přednášky na CD, domluvit si
duchovní rozhovor nebo svátost smíření. Více na https://www.blahoslavenstvi.cz/pobyt-vkomunite-s-komunitou-v-rijnu.
KOUTEK AFORISMŮ
Mozek skutečně nestačí na to, abychom pochopili své bližní potřebujeme ještě srdce …
Chcete dostávat Svatomořický zpravodaj v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu? Stačí napsat email
s předmětem SZ-přihlásit na svatomoricky.zpravodaj@seznam.cz. Pro odhlášení pak pošlete zprávu s předmětem
SZ-odhlásit. Farnost Svatého Mořice Olomouc

